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 Directiva 2008/8/CE do Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008
Altera as regras de localização das prestações de serviços

 Directiva 2008/9/CE do Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008
Reembolso de IVA a SP não estabelecidos no EM de reembolso

 Directiva 2008/117/CE do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008
Declaração recapitulativa

 Regulamento (CE) n.º 143/2008 do Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008
Cooperação Administrativa e intercâmbio de informações

 Regulamento (CE) n.º 37/2008 do Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008
Cooperação administrativa a fim de lutar contra a fraude fiscal ligada às 
operações intracomunitárias

Base Comunitária

 Decreto-Lei n.º 186/2009, de 12 de Agosto
Transpõe  a Directiva 2008/8/CE (art.º 2.º) e a Directiva 
2008/9/CE

 Portaria n.º 987/2009, de 7 de Setembro
Declaração Recapitulativa

 Portaria n.º 988/2009, de 7 de Setembro
Declaração Periódica de IVA

Legislação Interna
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Regras

Localização

Art.º 6.º do CIVA

Regras de localização das 
prestações de serviços

Localização das P.S.

Regras Gerais
Art. 6.º n.º 6

Excepções Gerais
Art. 6.º n.º 7, 8 e 12

Excepções Específicas    
particulares  - B2C
Art. 6.º n.º 9, 10 e 11

Excepções
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 Serviços prestados a um sujeito passivo
Local da sede, estabelecimento estável ou domicílio do 
adquirente

 Serviços prestados a não sujeitos passivos
Local da sede do prestador ou estabelecimento estável a partir 
do qual os serviços são prestados

Regras de localização das 
prestações de serviços

Regras Gerais

Art.º 6.º 
n.º 6 a)

Art.º 6.º 
n.º 6 b)

B2B

B2C

Exemplos
1.ª REGRA GERAL

(alínea a) do n.º 6 do art. 6.º do CIVA)

1. Um advogado português SP de imposto, presta um 

serviço de advocacia a uma SP Italiano

Operação localizada em Itália, por força do art.º 6.º n.º 6 a)             
(a contrário)

2. Um economista Francês, presta um serviço de 

consultadoria a uma empresa portuguesa

Operação localizada em Portugal, por força do art.º 6.º n.º 6 a)
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Exemplos
2.ª REGRA GERAL

(alínea b) do n.º 6 do art. 6.º do CIVA)

1. Um advogado português SP de imposto, presta um 

serviço de advocacia a emigrante português 

(particular) residente em França

Operação localizada em Portugal, por força do art.º 6.º n.º 6 b)

2. Um espanhol presta um serviço de edição de vídeo a 

um particular, residente em Portugal

Operação localizada em Espanha, por força do art.º 6.º n.º 6 a)        
(a contrário)

 Serviços prestados a um sujeitos passivos e a 
não sujeitos passivos

 Serviços prestados a não sujeitos passivos

 Serviços prestados a residentes fora da UE 

 Serviços cuja utilização ou exploração efectivas 
ocorrem em território nacional

Regras de localização das 
prestações de serviços

Regras Específicas
Art.º 6.º 
n.º 7 e 8

Art.º 6.º 
n.º 9 e 10

Art.º 6.º 
n.º 11

Art.º 6.º 
n.º 12
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Inclui:
Concessão dos direitos de utilização de bens imóveis

 Serviços de alojamento no âmbito da actividade hoteleira e 
similares, como parques de campismo

 Serviços cuja utilização ou exploração efectivas ocorrem em 
território nacional

Regras de localização específicas
(independentes da natureza do adquirente)

- Imóveis -

Art.º 6.º 
n.º 7 a)

n.º 8 a)

Art.º 6.º 
n.º 7 e 8

Tributável no local onde se situa o 
imóvel

Prestações de serviços relacionadas com imóveis

Exemplo 1 – Um arquitecto português, com gabinete 

em Braga, elabora um projecto para a construção de 

um imóvel em Vigo (Espanha).

• A prestação de serviços é considerada como 

sendo efectuada em Espanha, uma vez que se 

refere a um imóvel aí situado, pelo que não é 

tributada em Portugal (alínea a) do n.º 7 do art. 6.º 

do CIVA).
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Prestações de serviços relacionadas com imóveis

Exemplo 2 – Uma empresa de construção civil de 

Barcelona desloca trabalhadores seus para Portugal, 

para aqui participarem na construção de um Centro 

Comercial.

• A prestação de serviços é considerada localizada 

em Portugal, uma vez que se refere a um imóvel 

aqui situado, pelo que terá de ser tributada no 

território nacional (alínea a) do n.º 8 do art. 6.º do 

CIVA). 

Prestações de serviços relacionadas com imóveis

• Caso a empresa espanhola não nomeie 

representante em Portugal, a liquidação do IVA é da 

competência do adquirente do serviço (alínea g) do 

n.º 1 do art. 2.º do CIVA), pelo que a empresa 

portuguesa a quem o serviço é facturado, mesmo 

que apenas pratique operações isentas nos termos 

do art. 9.º do CIVA, terá de proceder à liquidação do 

IVA a favor do Estado. 

• O direito à dedução do IVA assim liquidado 

depende do enquadramento do adquirente dos 

serviços face ao CIVA. 
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Prestações de serviços relacionadas com imóveis

Exemplo 3 – Uma empresa, com sede em Braga, 

procedeu a trabalhos de adaptação de uma loja num 

Centro Comercial de Braga, facturando os trabalhos a 

uma empresa francesa.

• A prestação de serviços é considerada localizada 

no território nacional (alínea a) do n.º 8 do art. 6.º 

do CIVA), pelo que terá de ser facturada à 

empresa francesa com IVA português. 

 Inalterado

Regras de localização específicas
(independentes da natureza do adquirente)

- Transporte de passageiros -

Art.º 6.º 
n.º 7 b)

n.º 8 b)

Art.º 6.º 
n.º 7 e 8

Tributável pela distância percorrida no 
território
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Não mencionados na al. d)

Regras de localização específicas
(independentes da natureza do adquirente)

- Serviços de alimentação e bebidas -

Art.º 6.º 
n.º 7 c)

n.º 8 c)

Art.º 6.º 
n.º 7 e 8

Local da execução material

Prestados a bordo de uma embarcação, aeronaves ou comboio 
durante um transporte intracomunitário de passageiros

Lugar de partida do transporte

Art.º 6.º 
n.º 7 d)

n.º 8 d)

Regras de localização específicas
- Serviços de carácter cultural , artístico, científico, desportivo, 

recreativo, de ensino e similares -

Art.º 6.º 
n.º 7 e)

n.º 8 e)

Art.º 6.º 
n.º 7 e 8

Tributável no local da execução 
material

 Inclui  - feiras e exposições
 Se o adquirente for um não sujeito passivo ou particular
 Se o adquirente for um sujeito passivo é tributado pela regra 

geral.

 ACESSOS 
 Independentemente da natureza do adquirente (sujeito 

passivo ou particular) é tributado no local da execução 
material do serviço.
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Regras de localização específicas
(independentes da natureza do adquirente)

- Locação de curta duração de meios transporte -
Art.º 6.º 
n.º 7 f)

n.º 8 f)

Art.º 6.º 
n.º 7 e 8

Tributável no local da 
colocação à disposição

 Local da colocação à disposição: local da entrega física do 
meio de transporte

 Locação de curta duração
 Até 30 dias, para veículos automóveis ou aeronaves
 Até 90 dias, para embarcações

 Conceito de meio transporte não é o que consta no art.º 6.º do 
RITI

Art.º 1.º 
n.º 2  j)

Locação de curta duração de um meio de transporte

Exemplo – Uma empresa de rent-a-car de Lisboa aluga, 

durante dez dias, a uma empresa francesa um 

automóvel para as deslocações em Portugal de um 

seu gerente.

• Esta prestação de serviços é considerada 

localizada no território nacional (alínea f) do n.º 8 

do art. 6.º do CIVA), pelo que terá de ser 

facturada com IVA português. 

19

20



11

Regras de localização específicas
(para serviços prestados a não sujeitos passivos)

- Transporte de bens (excepto transporte 
intracomunitário) -

Art.º 6.º 
n.º 9 a)

n.º 10 a)

Art.º 6.º 
n.º 9 e 10

Tributável pela 
distância percorrida

Regras de localização específicas
(para serviços prestados a não sujeitos passivos)

- Transporte intracomunitário de bens -

Art.º 6.º 
n.º 9 b)

n.º 10 b)

Art.º 6.º 
n.º 9 e 10

Tributável no ponto 
de partida do transporte

 Conceito de transporte intracomunitário de bens – art.º 1 n.º 2 
al. e)

Art.º 1.º 
n.º 2  e)
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Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 1 – Transporte com início em Portugal e 

chegada noutro Estado membro, sendo transportador 

um sujeito passivo português.

Adquirente do serviço de transporte é um sujeito 

passivo português que fornece o seu n.º de IVA .

A operação localiza-se em Portugal. 

No entanto, como o transporte está relacionado 

com a saída de bens do território nacional para 

outro Estado membro, beneficia da isenção 

prevista na alínea q) do n.º 1 do art. 14.º do CIVA. 

Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 2 – Transporte com início noutro Estado 

membro e chegada em Portugal, sendo transportador 

um sujeito passivo português.

Adquirente do serviço de transporte é um sujeito 

passivo português que fornece o seu n.º de IVA .

A operação localiza-se em Portugal. 

O transporte está sujeito a IVA no território 

nacional, sendo  o transportador o responsável 

pela liquidação. 
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Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 3 – Transporte com início em Portugal e 

chegada noutro Estado membro, sendo transportador 

um sujeito passivo português.

Adquirente do serviço de transporte é um sujeito 

passivo identificado noutro Estado membro.

A operação localiza-se no Estado membro do 

adquirente. 

O responsável pela liquidação do IVA é o 

adquirente do serviço (reverse charge) no 

respectivo Estado membro. 

Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 4 – Transporte com início noutro Estado 

membro e chegada em Portugal, sendo transportador 

um sujeito passivo português.

Adquirente do serviço de transporte é um sujeito 

passivo identificado noutro Estado membro.

A operação localiza-se no Estado membro do 

adquirente. 

O responsável pela liquidação do IVA é o 

adquirente do serviço (reverse charge) no 

respectivo Estado membro. 
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Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 5 – Transporte com início em Portugal e 

chegada noutro Estado membro, sendo transportador 

um sujeito passivo português.

Adquirente do serviço de transporte é uma pessoa que 

não é sujeito passivo.

A operação localiza-se no território nacional 

(alínea b) do n.º 10 do artigo 6.º do CIVA).

O responsável pela liquidação do IVA é o 

transportador. 

Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 6 – Transporte com início noutro Estado 

membro e chegada a Portugal, sendo transportador um 

sujeito passivo português.

Adquirente do serviço de transporte é uma pessoa que 

não é sujeito passivo.

A operação localiza-se no Estado membro onde se 

inicia o transporte (alínea b) do n.º 9 do artigo 6.º do CIVA). 

O responsável pela liquidação do IVA é o 

transportador, que deverá nomear representante no 

Estado membro onde se inicia o transporte. 
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Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 7 – Transporte com início num Estado 

membro diferente de Portugal e chegada noutro Estado 

membro diferente do primeiro, sendo transportador um 

sujeito passivo português.

Adquirente do serviço de transporte é um sujeito 

passivo estabelecido no território nacional.

A operação localiza-se no território nacional. 

O responsável pela liquidação do IVA é o 

transportador.

Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 8 – Transporte com início num Estado 

membro diferente de Portugal e chegada noutro Estado 

membro diferente do primeiro, sendo transportador um 

sujeito passivo português.

Adquirente do serviço de transporte é um sujeito 

passivo estabelecido noutro Estado membro.

A operação localiza-se no Estado membro do 

adquirente. 

O responsável pela liquidação do IVA é o 

adquirente do serviço no respectivo Estado 

membro (reverse charge).
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Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 9 – Transporte com início num Estado 

membro diferente de Portugal e chegada noutro Estado 

membro diferente do primeiro, sendo transportador um 

sujeito passivo português.

Adquirente do serviço de transporte é uma pessoa que 

não é sujeito passivo.

A operação localiza-se no Estado membro onde se inicia 

o transporte (alínea b) do n.º 9 do artigo 6.º do CIVA).  

O responsável pela liquidação do IVA é o transportador, 

que deverá nomear representante no Estado membro 

onde se inicia o transporte.

Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 10 – Transporte com início num determinado 

ponto de um Estado membro diferente de Portugal e 

chegada noutro ponto do mesmo Estado membro, 

sendo transportador um sujeito passivo português.

Adquirente do serviço de transporte é um sujeito 

passivo estabelecido no território nacional.

A operação localiza-se no território nacional. 

O responsável pela liquidação do IVA é o 

transportador. 
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Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 11 – Transporte com início em Portugal e 

chegada noutro Estado membro, sendo transportador 

um sujeito passivo de outro Estado membro.

Adquirente do serviço de transporte é um sujeito 

passivo português que fornece o seu n.º de IVA.

A operação localiza-se em Portugal. 

O transporte estaria sujeito a IVA no território nacional, 

sendo o adquirente o responsável pela liquidação (reverse 

charge). No entanto, como o transporte está relacionado 

com a saída de bens do território nacional para outro 

Estado membro, beneficia da isenção prevista na alínea q) 

do n.º 1 do art. 14.º do CIVA. 

Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 12 – Transporte com início noutro Estado 

membro e chegada em Portugal, sendo transportador 

um sujeito passivo de outro Estado membro.

Adquirente do serviço de transporte é um sujeito 

passivo português que fornece o seu n.º de IVA.

A operação localiza-se em Portugal. 

O transporte está sujeito a IVA no território 

nacional, sendo o adquirente o responsável 

pela liquidação (reverse charge). 
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Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 13 – Transporte com início em Portugal e 

chegada noutro Estado membro, sendo transportador 

um sujeito passivo de outro Estado membro.

Adquirente do serviço de transporte é um sujeito 

passivo identificado noutro Estado membro.

A operação localiza-se no Estado membro do adquirente. 

O responsável pela liquidação do IVA é o transportador, 

caso este e o adquirente estejam estabelecidos no 

mesmo Estado membro. Será o adquirente do serviço 

(reverse charge) no respectivo Estado membro, caso 

esteja estabelecido num Estado membro diferente do do 

transportador. 

Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 14 – Transporte com início noutro Estado 

membro e chegada em Portugal, sendo transportador 

um sujeito passivo de outro Estado membro.

Adquirente do serviço de transporte é um sujeito 

passivo identificado noutro Estado membro.

A operação localiza-se no Estado membro do adquirente. 

O responsável pela liquidação do IVA é o transportador, 

caso este e o adquirente estejam estabelecidos no mesmo 

Estado membro. Será o adquirente do serviço (reverse 

charge) no respectivo Estado membro, caso esteja 

estabelecido num Estado membro diferente do do 

transportador.  
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Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 15 – Transporte com início em Portugal e 

chegada noutro Estado membro, sendo transportador 

um sujeito passivo de outro Estado membro.

Adquirente do serviço de transporte é uma pessoa que 

não é sujeito passivo.

A operação localiza-se no território nacional (alínea b) 

do n.º 10 do artigo 6.º do CIVA). 

O responsável pela liquidação do IVA é o 

transportador, que deverá nomear representante 

fiscal no território nacional (n.º 1 do art. 30.º do CIVA). 

Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 16 – Transporte com início noutro Estado 

membro e chegada a Portugal, sendo transportador um 

sujeito passivo de outro Estado membro.

Adquirente do serviço de transporte é uma pessoa que 

não é sujeito passivo.

A operação localiza-se no Estado membro onde se 

inicia o transporte (alínea b) do n.º 9 do artigo 6.º do CIVA). 

O responsável pela liquidação do IVA é o 

transportador.
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Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 17 – Transporte com início num Estado 

membro diferente de Portugal e chegada noutro Estado 

membro diferente do primeiro, sendo transportador um 

sujeito passivo de outro Estado membro.

Adquirente do serviço de transporte é um sujeito 

passivo estabelecido no território nacional.

A operação localiza-se no território nacional. 

O responsável pela liquidação do IVA é o 

adquirente do serviço. 

Prestações de serviços de transporte intracomunitário de 

bens

Exemplo 18 – Transporte com início num determinado 

ponto de um Estado membro diferente de Portugal e 

chegada noutro ponto do mesmo Estado membro, 

sendo transportador um sujeito passivo de outro 

Estado membro.

Adquirente do serviço de transporte é um sujeito 

passivo estabelecido no território nacional.

A operação localiza-se no território nacional. 

O responsável pela liquidação do IVA é o 

adquirente do serviço. 
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Regras de localização específicas
(para serviços prestados a não sujeitos passivos)

- Prestação de serviços acessórias de transporte -

Art.º 6.º 
n.º 9 c)

n.º 10 c)

Art.º 6.º 
n.º 9 e 10

Tributável no local 
da execução material

 Trabalhos relacionados com a carga e descarga nos transportes

Prestações de serviços acessórias do transporte

Exemplo 1 – Transporte de um bem da Alemanha para 

Portugal. Prestações acessórias executadas quer na 

Alemanha, quer em França.

Adquirente das prestações acessórias é um sujeito 

passivo nacional que forneceu ao prestador o seu n.º 

de identificação IVA.
Localização da operação em Portugal, apesar de as prestações 

acessórias terem sido materialmente executadas noutros 

Estados membros (alínea a) do n.º 6 do artigo 6.º do CIVA).  

De conformidade com a alínea e) do n.º 1 do art. 2.º do CIVA, o 

imposto terá de ser liquidado pelo adquirente das prestações 

de serviços em causa, embora, tenha igualmente direito à sua 

dedução (alínea c) do n.º 1 do art. 19.º do CIVA). 
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Prestações de serviços acessórias do transporte

Exemplo 2 – Transporte de um bem de Portugal para a 

Bélgica. Prestações acessórias executadas em 

Portugal.

Adquirente destes últimos serviços é um sujeito 

passivo francês que forneceu o seu n.º de identificação 

IVA.

Localização das operações em França, apesar de as 

prestações acessórias terem sido executadas em 

Portugal. 

A empresa portuguesa prestadora dos serviços 

acessórios emitirá a sua factura à empresa francesa sem 

IVA. 

Regras de localização específicas
(para serviços prestados a não sujeitos passivos)

- Trabalhos sobre bens móveis corpóreos -

Art.º 6.º 
n.º 9 d)

n.º 10 d)

Art.º 6.º 
n.º 9 e 10

Tributável no local 
da execução material
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Regras de localização específicas
(para serviços prestados a não sujeitos passivos)

- Serviços de intermediários agindo em nome e por 
conta de outrém -

Art.º 6.º 
n.º 9 e)

n.º 10 e)

Art.º 6.º 
n.º 9 e 10

Tributável no local onde
se localiza a operação principal

 Distinguir dos serviços de intermediação, quando age em nome 
próprio 

Prestações de serviços efectuadas por intermediários 

agindo em nome e por conta de outrem

Exemplo 1 – Venda de um imóvel localizado fora do 

território nacional, efectuada com a intermediação de 

um sujeito passivo português.

Adquirente dos serviços de intermediação é um sujeito 

passivo de outro Estado membro que fornece o seu n.º 

de IVA.

A operaçao localiza-se no Estado membro onde se 

localiza o imovel. 
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Prestações de serviços efectuadas por intermediários 

agindo em nome e por conta de outrem

Exemplo 2 – Venda de um imóvel localizado fora do 

território nacional, efectuada com a intermediação de 

um sujeito passivo português.

Adquirente dos serviços de intermediação é um não 

sujeito passivo.

A operação de intermediação localiza-se no país onde 

está situado o imóvel (alínea e) do n.º 9 do artigo 6.º do 

CIVA).  

O responsável pela liquidação do IVA é o intermediário, 

que deverá nomear representante no país onde se 

localiza o imóvel. 

Prestações de serviços efectuadas por intermediários 

agindo em nome e por conta de outrem

Exemplo 3 – Venda de um imóvel localizado no 

território nacional, efectuada com a intermediação de 

um sujeito passivo estabelecido noutro Estado 

membro.

Adquirente dos serviços de intermediação é um sujeito 

passivo português que fornece o seu n.º de IVA.

A operação de intermediação localiza-se no território 

nacional.

O responsável pela liquidação do IVA é o sujeito passivo 

português (adquirente dos serviços). 
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Prestações de serviços efectuadas por intermediários 

agindo em nome e por conta de outrem

Exemplo 4 – Venda de um imóvel localizado no 

território nacional, efectuada com a intermediação de 

um sujeito passivo estabelecido noutro Estado 

membro.

Adquirente dos serviços de intermediação é um sujeito 

passivo de outro Estado membro que fornece o seu n.º 

de IVA.

A operação de intermediação localiza-se no territorio 

nacional, sendo o responsável pela liquidação do IVA o 

intermediario nacional.

Prestações de serviços efectuadas por intermediários 

agindo em nome e por conta de outrem

Exemplo 5 – Venda de um imóvel localizado no 

território nacional, efectuada com a intermediação de 

um sujeito passivo estabelecido noutro Estado 

membro.

Adquirente dos serviços de intermediação é uma 

pessoa que não é sujeito passivo.

A operação de intermediação localiza-se no território 

nacional (alínea e) do n.º 10 do artigo 6.º do CIVA).  

O responsável pela liquidação do IVA é o intermediário, 

que terá de nomear representante no território nacional.  
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Prestações de serviços efectuadas por intermediários 

agindo em nome e por conta de outrem

Exemplo 6 – Transmissão intracomunitária a partir do 

território nacional, efectuada com a intermediação de 

um sujeito passivo estabelecido noutro Estado 

membro.

Adquirente dos serviços de intermediação é um sujeito 

passivo de outro Estado membro que fornece o seu n.º 

de IVA.
A operação localiza-se no Estado membro do adquirente. 

O responsável pela liquidação do IVA é o prestador dos 

serviços ou o adquirente, neste último caso se estiver 

estabelecido num Estado membro diferente do do 

intermediário. 

Prestações de serviços efectuadas por intermediários 

agindo em nome e por conta de outrem

Exemplo 7 – Espectáculo realizado no território 

nacional, efectuado com a intermediação de um sujeito 

passivo estabelecido num país terceiro.

Adquirente dos serviços de intermediação é um sujeito 

passivo português que fornece o seu n.º de IVA.

A operação de intermediação localiza-se no território 

nacional (alínea a) do n.º 6 do art. 6.º do CIVA. 

O responsável pela liquidação do IVA é o adquirente dos 

serviços. 
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Prestações de serviços efectuadas por intermediários 

agindo em nome e por conta de outrem

Exemplo 8 – Espectáculo realizado no território 

nacional, efectuado com a intermediação de um sujeito 

passivo estabelecido num país terceiro.

Adquirente dos serviços de intermediação é um sujeito 

passivo de outro Estado membro que fornece o seu n.º 

de IVA.

A operação de intermediação localiza-se no Estado 

membro do adquirente. 

O responsável pela liquidação do IVA é o adquirente dos 

serviços. 

Prestações de serviços efectuadas por intermediários 

agindo em nome e por conta de outrem

Exemplo 9 – Espectáculo realizado no território 

nacional, efectuado com a intermediação de um sujeito 

passivo estabelecido num país terceiro.

Adquirente dos serviços de intermediação é uma 

pessoa que não é sujeito passivo.

A operação de intermediação localiza-se no território 

nacional (alínea e) do n.º 10 do art. 6.º do CIVA. 

O responsável pela liquidação do IVA é o intermediário, que 

terá de nomear representante no território nacional. 
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Regras de localização específicas
(serviços prestados a residentes fora da UE)

- Serviços de carácter imaterial -

Art.º 6.º 
n.º 11)

Art.º 6.º 
n.º 11

Não são tributáveis no 
território nacional

 Cessão ou concessão de direitos de autor, brevets, licenças, marcas de fabrico 
e de comércio e outros direitos análogos;

 Publicidade
 Prestações de serviços de consultores, engenheiros, etc.
 Operações bancárias, financeiras e de seguro ou resseguro, com excepção da 

locação de cofres-fortes;
 Locação de bens móveis corpóreos, com excepção de meios de transporte; 
 Prestações de serviços de telecomunicações;
 Prestações de serviços de radiodifusão e de televisão
 Prestações de serviços por via electrónica, nomeadamente as descritas no 

anexo D;
 Etc.

Declaração 
Recapitulativa

Directiva 2008/117/CE

Portaria n.º 987/2009
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 Alteração das regras de localização
Impõe declaração recapitulativa das prestações de serviços

 Obrigatoriedade de atribuição de número de 
identificação para efeitos de IVA a todos os sujeitos 
passivos que:
 Recebam serviços pelo qual o IVA é devido no seu território
 Prestem serviços pelos quais o IVA é devido no Estado membro 

do adquirente

 Redução do prazo de entrega da declaração 
recapitulativa

 Regras comuns de exigibilidade nas prestações de 
serviços para efeito de preenchimento da declaração 
recapitulativa

Declaração recapitulativa
Directiva 2008/117/CE

Art.º 29.º 
n.º 17 b)

 Aplica-se exclusivamente a operações ocorridas a partir 
de 01/01/2010

Para operações realizadas até 31/12/2009 utilizar o modelo anexo 
recapitulativo à declaração periódica actualmente em vigor

Declaração recapitulativa

Âmbito de Aplicação? 

Of. 
Circulado 
n.º 30113
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 Sujeitos passivos que prestem serviços a sujeitos 
passivos de outros estados membros, quando as 
operações sejam tributáveis no Estado membro do 
adquirente
Impõe declaração recapitulativa das prestações de serviços

 Sujeitos passivos que realizem transmissões 
intracomunitárias de bens isentas

Imposição já existente

Declaração recapitulativa

Quem tem de apresentar? 

Art.º 23.º 
n.º 1 c) 
do RITI

Art.º 29.º 
n.º 1, i) 
do CIVA 

 Transmissões intracomunitárias de bens isentas nos 
termos do art.º 14 do RITI
Imposição já existente

 Prestações de serviços efectuadas a sujeitos passivos de 
outros Estados membros, quando as operações se 
localizem no Estado membro do adquirente
Nova imposição a incluir com as transmissões intracomunitárias

 Não são incluídas prestações de serviços isentas no 
estado membro de destino

Declaração recapitulativa

O que se tem de declarar? 
Art.º 23.º 
n.º 1 c) 
do RITI

Art.º 29.º 
n.º 1, i) 
do CIVA 

Art.º 29.º 
n.º 17,  c) 
do CIVA 
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 Uma declaração autónoma da declaração periódica de 
impostos



 Declaração que agrega as transmissões intracomunitárias 
isentas e as prestações de serviços

 Serviços a incluir de acordo com as regras de 
exigibilidade ao art.º 7.º do CIVA

 Obrigação existente apenas nos períodos em que sejam 
realizadas prestações de serviços / transmissões 
intracomunitárias isentas

Declaração recapitulativa

Como tem de apresentar? 
Art.º 23.º 
n.º 1 c) 
do RITI

Art.º 29.º 
n.º 1, i) 
do CIVA 

Art.º 29.º 
n.º 17, a) 
do CIVA  
/ art.º 

30.º n.º4 
do RITI

Art.º 29.º 
n.º 17, b) 
do CIVA 

 Sujeitos passivos do regime mensal

 Sujeitos passivos do regime trimestral

 Sujeitos passivos do regime trimestral, com volume de 
transmissões intracomunitárias de bens no trimestre civil 
ou em qualquer dos quatro trimestres civis anteriores a 
€50 000

Declaração recapitulativa

Quando apresentar? 
Art.º 30.º 
n.º 1 a) 
do RITI Até ao dia 20 do mês seguinte a cada mês

Até ao dia 20 do mês seguinte a cada trimestre

Até ao dia 20 do mês seguinte a cada mês

Art.º 30.º 
n.º 1 b) 
do RITI

Art.º 30.º 
n.º 2 do 

RITI
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 A mudança de periodicidade de envio de trimestral para 
mensal ocorre no mês seguinte àquele em que o limiar 
de €50.000 é excedido e é definitiva 

 No mês em que o limiar é excedido, bem como os meses 
antecedentes e que se incluem no mesmo trimestre, 
apenas deverá originar uma única Declaração 
Recapitulativa e não uma por cada mês. Neste caso 
deverá ser indicado o mês ou meses incluídos no 
trimestre

Declaração recapitulativa

Alteração de periodicidade 

Of. 
Circulado 
n.º 30113

Declaração recapitulativa
Exemplificação:

Of. 
Circulado 
n.º 30113

Limiar ultrapassado em Fevereiro

Envio Mensal 

A partir de Março (inclusive)

Envio Trimestral 

Até 20 de Março incluindo 
Janeiro e Fevereiro

Limiar ultrapassado em Março

Envio Mensal 

A partir do Mês de Abril (20 do 

mês seguinte)

Envio Trimestral 

Até 20 de Abril incluindo 
todos os meses

VER

Declaração 
Recapitulati

va
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 Por alteração da periodicidade de envio, ocorrida em 
período anterior

 Quando, posteriormente, se verifique que o período em 
causa, não existem operações a declarar

 Por quaisquer outras correcções resultante de erros ou 
omissões

 Quando a substituição resulte de devolução de 
mercadorias intracomunitárias, há lugar a substituição da 
Declaração Periódica do IVA (movimentação física)

Declaração recapitulativa
Substituição da Declaração

Of. 
Circulado 
n.º 30113

Declaração 
Periódica

Portaria n.º 988/2009 
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 Apuramento do imposto no período de tributação

 Apuramento do volume de negócios para efeitos de 
aplicação dos prazos a que se refere o art.º 41

 Apuramento da percentagem a que se refere o n.º 5 do 
Despacho Normativo n.º 53/2005, de 15 de Dezembro

Declaração Periódica

Âmbito e aplicação

Of. 
Circulado 
n.º 30112

 Desdobramento do anterior campo 10 nos campos 12, 14 e 15, 
fazendo coincidir o valor do imposto declarado no campo 13 
com a base tributável no campo 12

 São criados dois campos, com os números 16 e 17, destinados 
a evidenciar as bases tributáveis e imposto correspondente, 
relativos às prestações de serviços efectuadas por entidades 
residentes noutros estados membros, cujo imposto é liquidado 
pelo declarante – por força da regra geral (semelhante às 
aq. Intrac.)

 Criado p Quadro 6ª, com o objectivo de expurgar das bases 
tributáveis mencionadas no Quadro 6, aquelas que não fazem 
parte do volume de negócios, mas que tem obrigação de 
liquidar imposto

Declaração Periódica
Principais alterações ao anterior modelo

Of. 
Circulado 
n.º 30112
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 O novo modelo é de utilização exclusiva para períodos de 
imposto posteriores a 1 de Janeiro de 2010

 Utilização do actual modelo e os respectivos anexos 
recapitulativos, até ao último período de tributação de 
2009

 Em caso de apresentação de declaração de substituição 
para períodos anteriores 1 de Janeiro de 2010, devera-se 
utilizar o modelo actualmente em vigor

Declaração Periódica
Utilização do novo modelo

Of. 
Circulado 
n.º 30112

Declaração Periódica

Análise detalhada (quadro6)
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Declaração Periódica
Análise detalhada (quadro6)

 Montante total das aquisições intracomunitárias cujo 
imposto é liquidado pelo adquirente - compra a 
fornecedores de outros EM

 Indicação do correspondente imposto no campo 13

 Montante das A.I. referidas no n.º 7 do art.º 15, que não 
são objecto de liquidação de imposto.
Bens com suspensão de imposto – Ex: colocados em 
entreposto aduaneiro, zona franca, depósito provisório

Declaração Periódica

Análise detalhada (quadro6)

 Operações cujo impostos é pago na alfândega (junto 
com o imposto sobre veículos ou impostos especiais de 
consumo)

 Montante total das prestações de serviços efectuadas 
por entidades residentes noutros estados membros, 
consideradas localizadas no TN, cuja imposto é liquidado 
pelo adquirente (regra geral art.º 6 n.º 6 a))

 Indicação do correspondente imposto no campo 17
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Declaração Periódica
Análise detalhada (quadro6A)

Declaração Periódica

Análise detalhada (quadro6A)

 Transmissões  de bens e prestação de serviços efectuadas em 
TN por entidades residentes em outros EM, com IVA liquidado 
pelo adquirente (não incluídos no campo 16)
 Ex: Uma transmissão em TN (não AI) efectuada por SP de 

outro EM

 Transmissões  de bens  e prestações de serviços efectuadas 
em TN por entidades residentes em países e territórios 
terceiros e IVA liquidado pelo adquirente
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Declaração Periódica

Análise detalhada (quadro6A)

 Outros casos em que há liquidação de imposto por parte 
do adquirente – reverse charge

Obrigada
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